
Carros são proibidos no 
Réveillon de Copacabana
Logística. Ruas serão totalmente fechadas ao trânsito de 22h até 4h do dia 1o de janeiro. Restrição vale até mesmo para os moradores. Apenas 
táxis adaptados para o transporte de deficientes circularão pelo bairro neste horário. Pontos de ônibus serão divididos por regiões de destino PÁG. 04

Termômetro chegou a 43,2oC em Santa Cruz, na zona oeste. Sensação térmica em Copacabana era de 50oC. Suposto arrastão assusta banhistas | ALESSANDRO BUZAS/FUTURA PRESS

Nova Lei Seca 
multa mais 
de 1,3 mil

Sem acordo, Dilma 
começará 2013 sem 
orçamento aprovado

Operação durante o feriado 
prolongado abordou cerca de 8 mil 
motoristas. Seis foram presos   PÁG 03

Votação da proposta de receitas  e 
despesas do Governo Federal só será 
feita a partir de 5 de fevereiro  PÁG 05

Operação intensificada | ADRIANO ISHIBASHI/FRAME/FOLHAPRESS
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A NATUREZA
‘BRICHOS: A FLORESTA É NOSSA’ 

É DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS PÁG. 15

www.readmetro.com |       leitor.rj@metrojornal.com.br |   www.facebook.com/metrojornal |   @jornal_metrorj

MAX: 40°

MIN: 24°

DEFENDENDO
A NATUREZA

RIO DE JANEIRO
 Quinta-feira, 
27 de dezembro de 2012
Edição nº 549, ano 3

 ‘HELL DE JANEIRO’  
Leblon tem tumulto  em dia mais quente desde 1915   PÁG. 04
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Nova casa para os alunos da UFRJ

A Residência Estudantil fica na Ilha do Fundão | LUIZ ROBERTO LIMA/FUTURA PRESS

A Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) divul-
gou  que em 2013  fará a pri-
meira  reforma geral na Resi-
dência Estudantil, no campus 
do Fundão, na zona norte. Es-
tá prevista ainda a construção 
de mais um módulo para 500 
alunos. O projeto custará R$ 
11 milhões.

Na primeira fase, serão re-
formados os 504 apartamen-
tos, o espaço de circulação 
nos andares, o telhado, as ins-
talações da rede elétrica e hi-
dráulica nos dois blocos. Na 

segunda etapa, o térreo, on-
de funcionam os serviços co-
mo lavanderias, passará por 
obras, e por fim, as esqua-
drias. A reforma atenderá a 

uma reivindicação dos estu-
dantes e ampliará o atendi-
mento. Cerca de 400 alunos 
estão na fila e já recebem  au-
xílio-moradia de R$ 800. A 
previsão é que a reforma e o 
novo bloco sejam entregues 
em agosto de 2014, “ofere-
cendo um espaço totalmente 
adequado às necessidades dos 
alunos, mais seguro e confor-
tável”, afirmou o reitor Car-
los Levi, em nota sobre a re-
forma, divulgada no site da 
instituição.

 METRO RIO COM AGÊNCIAS

400
alunos aguardam a 
finalização da reforma na 
Residência Estudantil da 
UFRJ. Eles recebem R$ 800 de 
auxílio-moradia

A Prefeitura do Rio inau-
gurou ontem, na zona por-
tuária, a oitava Unidade de 
Ordem Pública (UOP) da ci-
dade. No primeiro dia de 
operação, os agentes da Se-
cretaria Especial da Ordem 
Pública (Seop), com o apoio 
de guardas municipais, 
apreenderam 250 kg de fru-
tas expostas irregularmen-
te em via pública por um 
quiosque localizado na rua 
do Acre. 

Foram recolhidas tam-
bém três carroças para 
transporte de mercadorias 
abandonadas, duas placas 
publicitárias e uma chapa 
para preparar sanduíches, 
que foi encontrada na cal-
çada. O estacionamento ir-
regular também foi alvo da 
fiscalização, que multou 34 
veículos e rebocou seis por 
estacionamento em local 
proibido. 

Fiscais de Atividades Eco-
nômicas autuaram três es-
tabelecimentos por expor 
mercadorias em área pú-
blica, pela ocupação da cal-
çada por mesas e cadeiras 
e por exibição de letreiros 

sem a devida autorização. 
Na ação, dois ambulan-

tes autorizados tiveram que 
desmontar a estrutura de 
suas barracas, que ultrapas-
savam os limites estabeleci-
dos pelo Código de Posturas 
e do Município.

“A chegada da UOP é uma 
etapa importante no pro-
cesso de revitalização e re-

integração da região. Nosso 
principal objetivo é promo-
ver mudanças que benefi-
ciem moradores e frequen-
tadores da área do Porto, 
que hoje vive um momen-
to importante de transfor-
mação social e econômica”, 
disse Alex Costa, secretário 
da Ordem Pública.

O secretário contou ain-

da que a UOP do Porto é a 
primeira a equipar os veí-
culos dos guardas com ta-
blets. Por meio do sistema 
de GPS, será possível iden-
tificar a localização deles. 
Os agentes vão utilizar tam-
bém radiotransmissores e 
palmtops, acoplados a mini-
-impressoras, para registrar 
e transmitir imediatamen-
te as irregularidades encon-
tradas para uma central de 
controle.

Ao todo, são 267 guar-
das municipais no efetivo 
na UOP do Porto. As outras 
sete unidades estão locali-
zadas nos bairros do Méier, 
Catete, Copacabana, Ipane-
ma, Leblon, Centro e Tijuca

 METRO RIO

Ação. Região do Porto Maravilha ganha oitava Unidade de Ordem Pública da cidade. 
Guardas Municipais vão atuar com palmtops e em carros equipados com tablets e GPS 

Região do porto está sendo revitalizada | TONY CAVALCANTI / FUTURA PRESS - 20/02/2008

Zona Portuária 
ganha UOP para 
combater desordem

78,6%
dos moradores da região 
portuária entrevistados pelo 
Instituto Olhar, a pedido da 
prefeitura,  disseram que o 
maior problema do lugar é a  
presença de população de rua.

Um plano municipal para 
atendimento mais adequa-
do aos usuários de crack se-
rá anunciado pela prefeitura 
no início de 2013. Segundo o 
secretário municipal de Saú-
de, Hans Dohmann, o Rio am-
pliou o atendimento básico 
em saúde e agora vai melho-
rar o apoio especializado ao 
usuário de drogas. 

Segundo ele, serão incor-
porados no novo plano políti-
cas definidas pelo Ministério 
da Saúde e os marcos legais 
que regulam essa ação e esse 
tipo de atendimento, além de 
ser coerente com os aspectos 
técnicos definidos por espe-
cialistas da área.

Somente na cidade, estão 
previstas as instalações de 17 
centros de Atenção Psicosso-
cial (CAPs) e unidades de Aco-
lhimento (UA), além de 15 
unidades de Serviços Residen-
ciais Terapêuticos, com intui-
to de ampliar o atendimento 
fora do ambiente hospitalar.

O superintendente de Po-
líticas sobre Drogas da Secre-
taria Estadual de Assistência 
Social e Direitos Humanos, 
Leonardo Percoraro, explica 
que o Estado assumiu os com-
promissos, dentro do progra-
ma federal Crack, É Possível  
Vencer, de reordenar clínicas 
populares e criar seis centros 
de Atendimento regionaliza-
dos (Cares), para complemen-
tar o Sistema Único de As-
sistência Social (Suas) e o 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

 METRO RIO COM AGÊNCIAS

Crack. 
Prefeitura vai 
criar plano de 
atendimento
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HIV

Infectados 
terão 

cadastro 
O Ministério da Saúde 
quer cadastrar todos os 

brasileiros diagnosticados 
com o vírus HIV. Médicos 
e laboratórios que detec-
tarem o vírus serão obri-
gados a repassar os da-

dos do paciente.

 Dólar
- 1,34%
(R$ 2,05)

  Bovespa
 - 0,04%

 (60.981 pts)

 Euro
- 0,71% 
(R$ 2,72)

 Selic
 (7,25%)
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A Operação Lei Seca multou 
1.358 motoristas e apreen-
deu a habilitação de 436 de-
les, no feriadão de Natal, no 
Rio de Janeiro. De acordo com 
informações do Governo do 
Estado, mais de 8 mil pessoas 
foram abordadas nas blitze 
montadas do dia 22 até on-
tem. Os agentes realizaram 
7.095 testes com o etilômetro. 
Deste total, 22 condutores so-
freram sanções administrati-
vas e seis, criminais.

Somente na noite de Na-
tal, na capital fluminense, os 
agentes multaram 223 con-
dutores e recolheram 75 car-
teiras. Além disso, 22 veícu-
los foram rebocados. Após 
quatro anos em vigor, a Lei 
Seca ganhou regras mais rí-
gidas. Agora, a multa para 
quem que for flagrado diri-
gindo alcoolizado aumentou 
de R$ 957 para R$ 1.915. Ca-
so o motorista seja reinciden-
te no prazo de um ano, o va-
lor será duplicado, chegando 
a R$ 3.830,60. 

Além disso, será aplicada 
a suspensão do direito de di-

rigir por 12 meses. A polícia 
poderá usar testemunhos, 
exames clínicos e vídeos para 
que o condutor responda cri-
minalmente, mesmo que não 
sopre no bafômetro.

Desde ontem, a Secretaria 
de Estado do Governo inten-
sificou as ações de conscien-
tização em pontos turísticos 
da cidade para o réveillon, co-
mo em Copacabana, onde um 
balão da campanha está pre-
so à areia da praia para trans-
portar passageiros em uma al-
tura de aproximadamente 30 
metros. O horário de funcio-
namento é das 19h30 à 1h30.

Volta para casa
O trânsito na volta ao Rio de 
Janeiro após o feriado de Na-
tal foi intenso. Pela manhã, 
houve congestionamento no 
Centro, agravado por um aci-
dente no Aterro do Flamen-
go. Um carro capotou e dei-
xou um ferido. Na tarde de 
ontem, um grave acidente 
deixou duas pessoas mortas 
e quatro feridas na Via Lagos. 
Na noite de terça-feira, na BR-
101, altura de Silva Jardim, 
outra colisão entre uma carre-
ta e dois carros de passeio dei-
xou cinco mortos.

 LEIA MAIS NA PÁGINA 5

Natal. Do dia 22 até ontem, operação aplicou mais de 1,3 mil 
multas a motoristas que beberam durante o feriado no Rio 

Acidente no Aterro do Flamengo | ALE SILVA/FUTURA PRESS

Nova Lei Seca 
prende seis 
motoristas

Rodoviária prevê 820 mil 
Até o dia 2 de janeiro, 820 
mil pessoas devem passar 
pela rodoviária Novo Rio, se-
gundo previsão do consórcio 
Novo Rio. Para atender a de-
manda de passageiros, serão 
disponibilizados cerca de 
25.765 mil ônibus, incluindo 

os 4.695 horários extras. As 
regiões dos Lagos, Serrana e 
Costa Verde, Minas gerais e 
Espírito Santo são os desti-
nos mais procurados.

Já os passageiros e fun-
cionários do aeroporto San-
tos Dumont mais uma vez 

passaram sufoco com o ca-
lor. Ontem, o ar-condiciona-
do voltou a apresentar de-
feito. Segundo a Infraero, 
houve um problema no ge-
rador do equipamento du-
rante a manhã. 

 METRO RIO

O neurocirurgião que de-
morou oito horas para pres-
tar atendimento à Adrielly 
dos Santos Vieira pode ser 
demitido se for confirmada 
a negligência. A menina, 
de apenas dez anos, deu 
entrada no hospital Salga-
do Filho após ser atingida 
por uma bala perdida na 
Piedade, zona norte.

O médico Adão Orlan-
do Crespo Gonçalves estava 
escalado para o plantão da 
noite do dia 24 no hospital 
Salgado Filho, no Méier. A Se-
cretaria de Municipal de Saú-
de confirma que, caso as in-
vestigações indiquem que 
houve omissão, o profissio-
nal pode ser desligado.

Na tarde de ontem, os 
pais da menina prestaram 
depoimento na Delegacia do 
Méier (23a DP). Eles conver-

saram por cerca de uma ho-
ra com o Delegado Luiz Achi-
medes sobre a demora para 
o atendimento. Marco Antô-
nio Vieira, pai de Adrielly, 
já afirmou que quer que a 
investigação prossiga. A fa-
mília mora perto da comu-
nidade Urubuzinho. A bala 

que se alojou na cabeça da 
menina pode ter sido dispa-
rada por traficantes na co-
memoração pelo Natal. A 
Polícia Civil já abriu inqué-
rito para investigar o caso. A 
menina continua internada 
no hospital Salgado Filho.
  METRO RIO 

Neurocirurgião do Salgado 
Filho pode ser demitido

Adrielly ainda está internada no Salgado Filho | DIVULGAÇÃO/BAND
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Após as apresentações de Ste-
vie Wonder e Gilberto Gil, na 
noite de terça-feira, na praia 
de Copacabana, o Rio se pre-
para para as comemorações 
de fim do ano no mesmo lo-
cal. A prefeitura anuciou que 
entre 22h do dia 31 até 4h do 
dia 1o, será proibido o trânsi-
to de automóveis pelas vias  
do bairro.

Somente táxis adaptados 
para o transporte de portado-
res de necessidades especiais 
poderão trafegar por Copaca-
bana até às 4h. Nem mesmo 
os moradores poderão utili-
zar carros nestas ruas. Quem 
for usar táxis e ônibus terá 
que buscar pontos fixos de-

senvolvidos especialmente 
para a promoção do evento.

Excpecionalmente no fim 
do ano, os ônibus se concen-
trarão em três pontos de em-
barque. Os táxis também 
buscarão os passageiros em 
um bolsão predeterminado. 
Ainda há 90 mil bilhetes de 
metrô disponíveis. 

Após o show de Natal, fo-
ram recolhidas 93 tonela-
das de lixo pela Comlurb. 
E a previsão do órgão é que 
mais que o dobro desse volu-
me seja coletado no Réveil-
lon. Já para a realização do 
espetáculo, mais de 24 tone-
ladas de fogos de artifício se-
rão utilizadas. 

Os três postos de saúde 
montados para receber o 
público que foi ao show de 
Natal registraram 76 atendi-
mentos médicos. Ao longo 
de toda a noite, apenas dois 
pacientes foram removidos 
para o hospital municipal 
Miguel Couto, na Gávea, zo-
na sul.  METRO RIO

Copacabana. Esquema de trânsito para a festa proíbe tráfego de automóveis pelo bairro a partir das 22h do dia 31

Palco para a festa da virada já está sendo montado | LUIZ GOMES/FOLHAPRESS

Réveillon sem carros
93 toneladas
de lixo foram recolhidas pela 
Comlurb após o show de Stevie 
Wonder e Gilberto Gil, na terça-
feira, na praia de Copacabana.

Quem for aproveitar o Ré-
veillon na praia de Copaca-
bana e decidir usar ônibus 
deve ficar atento aos bol-
sões para o embarque de 
passageiros.

• Zona de Embarque 1:
Na rua Barata Ribeiro, 
entre as ruas Prado 
Júnior e Rodolfo Dantas; 
e na Tonelero, entre 
a rua Figueiredo de 
Magalhães e a praça 
Cardeal Arcoverde.

• Zona de Embarque 2:
Na rua Tonelero, a partir 
da rua Santa Clara e por 
toda a extensão da rua 
Pompeu de Loureiro.

• Zona de Embarque 3:   
Na rua Raul Pompeia, 
entre as ruas Sá Ferreira 
e Rainha Elizabeth.

Pontos de embarque

Dia mais quente com suposto arrastão

Praia de Copacabana ficou lotada ontem | FABIO TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O Rio registrou na tarde de 
ontem um recorde histórico 
de temperatura. A máxima 
registrada na cidade foi de es-
caldantes 43,2o C, em Santa 
Cruz, na zona oeste. Segundo 
o Instituto Nacional de Mete-
reologia (Inmet), a sensação 
térmica na região ultrapas-
sou os 47o C.

Foi a temperatura a mais 
alta registrada na cidade pe-
lo Inmet desde 1915, quando 
o órgão iniciou esse tipo de 
marcação. O recorde anterior 
foi de 43,1o C, em janeiro de 
1984, em Bangu, também na 
zona oeste.

E há mudanças de tempo 
à vista, de acordo com a So-
mar Meteorologia. Mas o ca-
lor ainda deverá predominar.  
Para hoje e amanhã, a previ-
são é de tempo firme e enso-
larado, mas com a aproxima-
ção de uma frente fria pela 

costa do Sudeste, a quantida-
de de nuvens carregadas no 
céu aumentará e há condição 
para pancadas de chuva em 
todo o Estado, que podem vir 
acompanhada de trovoadas 
e ventos mais fortes. Apesar 
disso, o calor predomina e os 
termômetros novamente vão 
beirar os 40o C, na capital.

Já para o fim de semana 
prolongado do Réveillon, a 
previsão é de calor e panca-
das de chuva em todo o Es-
tado, inclusive com risco de 
chuva durante a virada. 

Arrastão no Leblon
Com o calor batendo recor-
des, o programa preferido de 
cariocas e turistas é se refres-
car nas praias. Ontem, elas 
ficaram lotadas. Mas a segu-
rança terá que ser reforçada 
durante os festejos de fim de 
ano, principalmente na orla 

da zona sul.
Na tarde de ontem, um as-

salto assustou os banhistas 
que estavam na praia do Le-
blon, na altura da rua Barto-
lomeu Mitre. Testemunhas 
disseram que cerca de 30 ra-
pazes teriam roubado bolsas 
e outros pertences dos fre-
quentadores. Alguns jovens 
teriam fugido para o mar e 
outros corrido no sentido 
Ipanema. 

No início da noite, duas 
pessoas foram detidas e le-
vadas à 14ª DP (Leblon), on-
de o caso foi registrado. E 
pelo menos três pessoas re-
gistraram ocorrência de as-
salto no local. Por meio de 
nota, a Polícia Militar confir-
mou a ocorrência de um as-
salto na rua Bartolomeu Mi-
tre, o que provocou tumulto. 
Mas negou que houve arras-
tão na praia.  METRO RIO

As areias de dez praias ca-
riocas apresentam nível ele-
vado de poluição e são ris-
cos para os banhistas. O 
levantamento foi realizado 
pelo programa Areia Cario-
ca, da Secretaria Muncipal 
de Ambiente (SMAC),  en-
tre os dias nove e 23 de de-
zembro.  Oito dos dez pon-
tos não recomendados para 
os banhistas já tinham sido 
reprovados no último bole-
tim da SMAC.

São eles: Moreninha, em 
Paquetá; Bica e Guanabara, 
na Ilha do Governador; Ar-
poador e no trecho na al-
tura da rua Maria Quitéria, 
em Ipanema; no trecho em 
frente a rua Bartolomeu Mi-
tre, Leblon; Quebra-Mar e 
Pepê, na Barra. As praias re-
provadas que n são José Bo-
nifácio, em Paquetá e Barra 
de Guaratiba.  METRO RIO 

Poluição. Dez 
praias impróprias 
em dezembro



Durante o feriado de Natal, 
222 pessoas perderam a vi-
da em 3.027 acidentes regis-
trados nas rodovias federais 
no país. É um crescimen-
to de 28% em relação ao pe-
ríodo de festas natalinas do 
ano passado, quando houve 
161 mortes em 3.296 acid-
dentes. Por outro lado, o nú-
mero de feridos diminuiu 
8,3%, passando de 1.965 em 
2011 para 1.942 neste ano. 
A Operação Natal começou 
à meia-noite de sexta-feira 

e durou até a meia-noite de 
terça-feira.

Um terço dos acidentes 
registrados no Natal foi cau-

sado por colisão frontal. Se-
gundo a Polícia Rodoviária 
Federal, os motoristas têm 
desrespeitado a sinalização 
e feito ultrapassagens em 
locais proibidos.  A maioria 
das ocorrências fatais envol-
veu caminhões. 

Lei seca
No primeiro feriado após a 
sanção da nova lei que tor-
nou mais rigorosa a punição 
aos motoristas que dirigem 
depois de ingerir bebida al-

coólica, 393 pessoas foram 
presas por apresentarem 
sintomas de embriaguez.   
Apesar de testemunhos e ví-
deos serem suficientes para 
atestar a embriaguez, os po-
liciais rodoviários fizeram 
um total de 25.082 testes 
de bafômetro. Ao todo, 855 
motoristas foram flagrados 
com taxas acima de 0,30 mg 
de álcool por litro de ar as-
soprado e foram multados 
em  R$ 1.915,40.  

 METRO BRASÍLIA

Imprudência. Balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que ultrapassagens 
proibidas foram a principal causa de acidentes com vítimas. Primeiro feriado 
com Lei Seca mais rígida teve 393 presos por embriaguez

222
pessoas morreram em rodovias 
federais entre a última sexta-
feira até terça-feira, segundo 
balanço da Operação Natal, da 
Polícia Rodoviária Federal. 

Ultrapassagens foram responsáveis por 30% dos acidentes |FERNANDO D./FOLHAPRESS
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Após divergências sobre a 
análise durante o recesso par-
lamentar, o Congresso adiou 
para 5 de fevereiro a votação 
do Orçamento de 2013. A de-
cisão deixa o governo impe-
dido de fazer novos investi-
mentos em janeiro. Os gastos 
públicos ficam limitados mui-
to abaixo do previsto.

O relator do Orçamento, 
senador Romero Jucá (PMDB-
-RR), queria a votação da 
proposta pela Comissão Re-
presentativa até o dia 31 de 
dezembro, mas diante da 
ameaça da oposição de entrar 
na Justiça para que a votação 
ocorra com o aval do plená-
rio, teve que recuar. 

O Orçamento não foi vo-
tado em função de uma li-
minar do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Luiz Fux, 
que exigia prioridade na aná-
lise de vetos antigos pelo Con-
gresso. A decisão foi interpre-
tada de forma equivocada e os 
parlamentares entraram em 
recesso sem a votação.

É a segunda vez que o go-
verno Dilma Rousseff come-
çará o ano com as limitações 
orçamentárias previstas na 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias.  METRO

Congresso. 
Governo ficará 
sem orçamento 
até fevereiro

Presidente Dilma Rousseff  começa  
2013 sem orçamento | WILSON DIAS/ABR

Natal tem aumento de 
28% nas mortes em BRs



HABEAS CORPUS LIBERTA-
RIA MENSALEIROS PRESOS. 
A decretação da prisão 
dos mensaleiros, como 
queria a Procuradoria Ge-
ral da República, meteria 
numa enrascada o presi-
dente do Supremo Tribu-
nal Federal, ministro Joa-
quim Barbosa, e a própria 
instituição. Advogados de 
mensaleiros já prepara-
vam habeas corpus, que 
seriam examinados pelo 
ministro mais velho pre-
sente em Brasília – no 
caso, Marco Aurélio, que 
certamente mandaria li-
bertar os sentenciados. 

SEM DÚVIDA. Os crimina-
listas mais experientes 
não têm dúvida que o mi-
nistro Marco Aurélio res-
peitaria a Constituição e 
decisões do colegiado do 
STF. 

SURPRESA. Ao recusar a 
prisão de mensaleiros, 
Joaquim Barbosa sur-
preendeu a opinião públi-
ca, habituada a suas deci-
sões duras contra os réus. 

SERVIÇO PÚBLICO. Véspera 
das Festas, servidora da 
TV Câmara saiu de licen-
ça médica alegando “cri-
se nervosa” porque seu 
gato suicida pulou do 3º 
andar.   

A ‘TENDÊNCIA REPRESSIVA’. 
Ex-ministro da Justiça 
de Lula, quando a oposi-
ção denunciou o uso da 
Polícia Federal, subordi-
nada a ele, como polícia 
política do “petismo”, o 
advogado Márcio Tho-
maz Bastos reclama que 
“em 2012, a tendência 
repressiva passou dos 
limites”, em artigo no 
site Consultor Jurídico. 

PELE DE CORDEIRO. O cri-
minalista Thomaz Bas-
tos é um dos mais caros: 
teria cobrado R$ 17 mi-
lhões de Cachoeira. Mas 
se queixa da criação de 
uma “sociedade de lo-
bos, na qual todos des-
confiam de todos”. Não 
é mea culpa.

BLOCO NA RUA. Lula, sem 
querer, deu uma gran-
de idéia para o próximo 
Carnaval:   vêm aí os fo-
liões do bloco “Vagabun-
dos do ar-condicionado”.

 COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
 WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

Ao chegar na Câmara pa-
ra trabalhar, em 1990, o 
jovem deputado Eduardo 
Siqueira Campos, então 
no PDC, soube que Bran-
dão Monteiro (PDT-RJ) fi-
zera violento discurso 
contra seu pai, governa-
dor do Tocantins. Eduardo 
é do tipo boa praça e en-
controu Monteiro ainda 
no plenário. Ao vê-lo, o 
deputado do Rio insultou-

-o e a seu pai, outra vez. 
Eduardo pediu que paras-
se, mas Monteiro, que ti-
nha fama de valentão, 
insistiu. 
O filho virou fera ferida: 
fechou os olhos e desferiu 
um soco de cinema, úni-
co de sua vida, que pegou 
em cheio e entrou para a 
História, deixando Bran-
dão nocauteado no chão 
do plenário.

“É MUITO 
DOLOROSO VER 

COMPANHEIROS SE 
ENRIQUECENDO.”

MINISTRO GILBERTO 

CARVALHO SOBRE OS 

ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO 

NOS GOVERNOS PETISTAS

Política

 CLÁUDIO 
HUMBERTO

Joaquim Barbosa | PEDRO LADEIRA/

FRAME/FOLHAPRESS

 PODER SEM PUDOR
Um soco de cinema

Levantamento divulgado 
ontem pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca) mostra que mais de 1 
milhão de casas ainda não 
possuem luz no país. O ba-
lanço foi feito a pedido de 
17 distribuidoras de ener-
gia, dentro da sua região 
de atuação. 

Com os dados, oito das 
17 empresas pediram pror-
rogação do prazo, dado pe-
lo governo federal, para ge-
rar energia elétrica à todas 
as residências até 2014. O 
programa “Luz para Todos”, 
que começou em 2008, já 
foi adiado duas vezes.

No caso de Tocantins, 

Bahia e Mato Grosso, on-
de há cerca de 380 mil ca-
sas sem luz, as empresas 
pedem que este prazo se-
ja prolongado até 2027. A 
Aneel ficou para decidir a 
proposta no ano que vem.

As empresas afirmam 
que para reverter a situa-
ção, em todo o país, serão 
necessários cerca de R$ 
17,3 bilhões. 

Segundo o governo fe-
deral, o número apresen-
tado pela Aneel é quase o 
triplo estimado pelo Censo 
2010, do IBGE. Esperava-se 
que apenas 378 mil casas 
ainda não tivessem acesso 
a energia elétrica.   METRO

Infraestrutura. Empresas pedem 
prorrogação do prazo para levar energia 
elétrica a todas as residências. Solucionar 
o problema deve custar R$ 17, 3 bilhões

Ainda há 1 milhão de 
casas sem luz no Brasil

Ipea prevê queda da miséria  no país
A inclusão de crianças e jo-
vens nos programas sociais 
poderá reduzir as taxas de ex-
trema pobreza no Brasil abai-
xo de 1% no próximo ano.  A 
projeção foi feita em um es-
tudo divulgado ontem pelo 
Ipea. O levantamento avaliou 
os impactos do programa Bra-
sil Carinhoso na política de 
distribuição de renda capita-
neada pelo Bolsa Família.

Estima-se que 5,9% da po-
pulação de até 15 anos este-
jam atualmente em situação 
de miséria. Com a garantia da-
da pelo programa de uma ren-
da mínima de R$ 70 por mês, 
o índice deverá cair para 0,6% 
na faixa etária e 0,8%, em toda 

a população. 
Ao contrário do Bolsa Fa-

mília, o Brasil Carinhoso não 
fixa um limite de beneficia-
dos. A metodologia, segun-
do o Ipea, se mostrou mais 
eficiente e os resultados já 
poderiam ter sido alcança-
dos este ano. “As famílias que 
eram extremamente pobres 
mesmo com o benefício, con-
tinuavam extremamente po-
bres. Agora, o benefício pas-
sa a ser pago em função de 
o quanto falta para a família 
deixar de ser extremamente 
pobre”, enfatizou Rafael Osó-
rio, diretor de Estudos e Polí-
ticas Sociais do Ipea. 

 METRO BRASÍLIA

Fogo para cozinhar é também iluminação de família em Tocantins  
| CHARLES SILVA DUARTE/FUTURA PRESS
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3,4%
da população brasileira 
estava em situação de 
extrema pobreza em 2011, 
segundo o IPEA.

Complementação de renda tem sido eficiente | VLADIMIR PLATONOW/ABR

“No Brasil, a 
política social é muito 
curativa e 
pouco preventiva: 
deixa o problema se 
formar e depois tenta 
lidar com ele.” 
MARCELO NÉRI, 

PRESIDENTE DO IPEA
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Os 828 centros comerciais 
do Brasil não podem re-
clamar do Papai Noel. Se-
gundo a Alshop (Associa-
ção Brasileira de Lojistas 
de Shopping), as vendas 
cresceram 6% em relação 
ao Natal do ano passado. O 
valor médio por presente, 
no entanto, caiu: os con-
sumidores pagaram R$ 65 
por cada lembrança, 20% a 
menos do que em 2011.

Mesmo com um Natal 
mais “contido”, a Alshop 
comemorou os resultados. 
“Nós conseguimos repor per-
das do início do ano” disse 
Luis Augusto Ildefonso, um 
dos diretores da associação.

Para Ildefonso, a que-
da do valor médio por pre-
sente, bem como o ritmo 
menor do crescimento das 
vendas (no ano passado, o 
aumento foi de 7%), se deve 
às escolhas da classe média. 
Até 2010, esses consumido-
res gastaram dinheiro apa-
relhando a casa, agora, in-
vestem em presentes mais 
simples. “Trata-se de uma 
adequação à nova realida-
de”, diz Ildefonso.

O varejo espera dias de 
muito movimento por con-
ta dos saldões. O Procon, po-
rém, alerta para os excessos. 
“É muito sedutor comprar 
nessa época, mas é preciso 

evitar que a renda seja com-
prometida”, lembra Maíra 
Feltrin, assessora do órgão. 
Ela recomenda pesquisa de 
preços e cuidado com os fal-
sos descontos.  METRO

Natal. Varejo comemorou os resultados, embora o aumento 
tenha sido menor do que em 2011. Para associação de shoppings,
a ‘nova classe média’ comprou itens mais baratos desta vez

Centros comerciais e lojas de rua seguem lotados | BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

Presente foi 
mais modesto, 
mas vendas 
cresceram 6%

0.000000 6.333333 12.666667 19.000000

OS FAVORITOS
Veja os setores que tiveram 
melhor desempenho de vendas 
em relação a 2011

PRODUTO AUMENTO
NO NATAL

AUMENTO
NO ANO

Perfumaria e cosméticos            

Óculos e outros acessórios           

Vestuários              

Calçados              

Eletrônicos e eletrodomésticos          

Brinquedos              

14%

14%

5%

8%

6%

7%
FONTE: ALSHOP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOJISTAS DE SHOPPING)

0 7 14 21

16%

13%

7%

8%

9%

12%

Após o polêmico lançamen-
to de seu iphone, a Gradiente 
postou um vídeo no YouTube 
para tentar explicar a escolha 
do nome do aparelho.

Conforme a empresa, 
iphone é a abreviação para 
“internet phone”, uma sigla 
criada em 2000, para se refe-
rir a uma tecnologia até en-
tão inexistente, a dos smart-
phones. “Estava lançado no 
Brasil o primeiro iphone do 
mundo, o Gradiente iphone”, 
afirma o vídeo.

A Gradiente registrou a 

marca no Inpi (Instituto Na-
cional de Propriedade In-
dustrial) ainda naquele ano, 
mas a confirmação só veio 
em 2008.

O iphone brasileiro foi 
apresentado no último dia 
19, apenas 14 dias antes de o 
registro da marca expirar. A 
lei protege a marca por até 
cinco anos, caso a empre-
sa não a utilize, ela deixa de 
ter a exclusividade. A Apple, 
criadora do iPhone, não se 
manifestou sobre o assunto. 

 METRO

Piso será R$ 56 maior do que é
hoje | ALEXANDRE VIEIRA/FUTURAPRESS

Marca. Em vídeo, Gradiente fala 
do surgimento de seu ‘iphone’

Renda per capita deve cair 9% em 2012
A renda per capita dos bra-
sileiros deve cair 9% nes-
te ano,  devido ao baixo 
desempenho do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) e à 
desvalorização do real. O 

“pibinho”, como vem sen-
do chamado, não deve cres-
cer mais que 1,2% este ano, 
afirmam economistas.

Cálculos feitos a pedi-
do da “Folha de S. Pau-

lo” mostram que a ren-
da anual deve ficar em 
US$ 11.670, ante US$ 
12.967 no ano passado.  É 
a maior queda desde 2002. 

 METRO

A partir do próximo ano, 
o salário mínimo passará a 
ser de R$ 678, um aumen-
to de R$ 56 em relação ao 
valor vigente até agora (R$ 
622). O governo conside-
rou a inflação e reajustou 
o piso em 9%.

Outra novidade anun-
ciada pela Casa Civil é 
a isenção de Imposto de 
Renda para quem recebe 
até R$ 6 mil em participa-
ção nos lucros.

Para quem ganha entre 
R$ 6.001 e R$ 9 mil, o impos-
to será de 7,5%. A alíquita au-
menta progressivamente até 
27,5% para os que recebem 
mais de R$ 15 mil.   METRO

Salário. Mínimo 
de R$ 678  vale 
a partir de 1º 
de janeiro

Nome teria sido usado a toque de caixa | DIVULGAÇÃO
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Mohamed Mursi garante uma nova fase ao Egito | REUTERS

China inaugura maior linha de trem do mundo
A China inaugurou ontem a linha de trem de alta velocidade mais longa do mundo, com cerca de 
2,3 mil quilômetros. O trem-bala percorrerá o trajeto que liga Pequim a cidade de Guangzhou a 
uma velocidade de 300 km/h. A viagem terá duração de oito horas, 12 horas a menos do que a 
realizada pelos trens convencionais. | REUTERS

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, deve re-
tomar hoje em Washington 
as negociações com o Con-
gresso para evitar ou adiar o 
temido “abismo fiscal”. 

A medida prevê o aumen-
to de impostos e cortes de gas-
tos do governo a partir da pró-
xima terça-feira, 1º de janeiro. 

Para tentar um acordo an-
tes do final do ano, Obama 
deverá  garantir o apoio do 

Senado e da Câmera dos Re-
presentantes. A aliança com 
Harry Reid, democrata e lí-
der da maioria no Senado é 
essencial. 

A instabilidade do país  
também preocupa o merca-
do financeiro devido ao risco 
de ocorrer uma nova reces-
são no país, que nos últimos 
dois anos teve um crescimen-
to médio de 1%. 

 METRO COM AGÊNCIAS

EUA. Obama tenta 
evitar ‘abismo fiscal’

África do Sul

Nelson Mandela 
deixa hospital e 
se trata em casa 

O ex-presidente sul-afri-
cano, Nelson Mande-
la, 94 anos, recebeu al-
ta do hospital ontem. Ele 
continuará com o trata-
mento em sua casa em 
Johanesburgo até se re-
cuperar completamente.  

Mandela foi internado 
no incío do mês. Inicial-
mente foi tratado de uma 
infecção pulmonar e em 
seguida passou por um 
procedimento para retirar 
pedras na vesícula.  METRO

Nelson Mandela recebe cuidados 
médicos na sua casa

O Parlamento russo aprovou 
ontem por unanimidade (143 
votos a zero) um projeto de lei 
que proíbe os norte-america-
nos de adotar crianças russas. 

O presidente Vladimir Pu-
tin já sinalizou que endos-
sará a nova legislação, que 
também torna ilegais organi-
zações não-governamentais 
financiadas por norte-ameri-
canos, impede a concessão de 
vistos a cidadãos dos EUA acu-
sados   de violar os direitos dos 
russos e congela os seus bens.

O projeto é uma retaliação 
à Lei Magnitsky, assinada no 
início do mês pelo presiden-
te Barack Obama. A legisla-
ção barra a entrada nos EUA 
de russos acusados de violar 
direitos humanos  e conge-
la qualquer bem que tiverem 
no país.

A decisão de Putin foi criti-
cada por alguns funcionários 
do governo, incluindo o mi-
nistro das Relações Exterio-

res, Sergei Lavrov. 
Ativistas também conde-

naram o parlamento, acusan-
do-o de fazer um jogo políti-
co com as vidas das crianças. 
Diversas pessoas que protes-
taram contra a lei foram deti-
das pela polícia na manhã de 
ontem. 

A lei russa aumenta ainda 
mais as tensões entre os dois 
países, já complicadas por 
questões comerciais e  polí-
ticas, como desentendimen-
tos sobre os conflitos na Síria. 

 METRO COM AGÊNCIAS

Legislação. Projeto é retaliação a veto 
dos norte-americanos à entrada de russos 
acusados de violar direitos humanos

Rússia proíbe adoção
de crianças pelos EUA

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, endossará a nova lei | REUTERS

O chefe da polícia militar sí-
ria, general Abdul Aziz Jas-
sem al-Shallal, confirmou 
ontem em comunicado à 
TV al-Arabiya sua deserção 
e acusou o Exército de se 
transformar em uma gan-
gue de destruição. 

O general afirmou estar 
na região fronteiriça entre 
a Turquia e a Síria esperan-
do o momento certo para 
abandonar o país. Segun-
do ele, outros generais tam-
bém irão desertar.  METRO

Síria. General deserta e 
acusa Exército do país

Egito. Presidente Mursi 
sanciona Constituição 
A nova Constituição do Egi-
to foi sancionada ontem 
pelo presidente do país, 
Mohamed Mursi. A lei foi 
aprovada em referendo 
realizado anteontem, com 
63,8% dos votos. 

Em comunidado à televi-
são egípcia, Mursi garantiu 
que o referendo foi trans-
parente, apesar da oposição 
alegar uma suposta fraude 
na votação. Ele também pe-
diu que as lideranças políti-
cas dialoguem para resolver 

as tensões entre as partes. 
Para Mursi, a nova Carta 

ajudará o país a colocar fim 
a turbulência política e per-
mitirá que o governo recu-
pere a economia.  “Os próxi-
mos dias vão testemunhar, 
se Deus quiser, o lançamen-
to de novos projetos (...) e 
um pacote de incentivos pa-
ra que investidores susten-
tem o mercado e a econo-
mia do Egito”, disse Mursi, 
que já prevê mudanças no  
gabinete.   METRO

“Declaro minha 
deserção do Exército 
do regime por causa 
do desvio de sua missão 
fundamental, que 
é proteger a nação, 
e sua transformação 
em gangues de 
massacre e destruição.”  
ABDUL AZIZ JASSEM AL-SHALLAL,  

CHEFE DA POLÍCIA MILITAR DA SÍRIA

650 mil
crianças são consideradas 
órfãs na Rússia. Desse total, 
110 mil viviam em instituições 
do Estado em 2011, segundo 
o Ministério da Ciência e 
Educação da Rússia.
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Shows no Brasil

Wiz Khalifa
O rapper traz em janeiro a 
turnê de seu último disco, 
O.N.I.F.C. Ele se apresenta 
dia 10 em Florianópolis, 

dia 11 em São Paulo e dia 
12 no Rio de Janeiro, na 

Fundição Progresso. 

O Metro fez uma seleção das melhores atrações internacionais que se apresentaram na cidade em 2012 
Veja também os lançamentos de discos, livros e fi lmes que mais se destacaram no período

METRO RIO

Melhores do ano

1
3

2
4

Discos LivrosShows
1. Roger Waters (foto), 30 
de março, no Engenhão
 
2. Gossip, 21 de outubro, 
no Circo Voador

3. Tame Impala, 16 de 
agosto, no Imperator

4. Lady Gaga, 9 de novem-
bro, no Parque dos Atletas

5. Madonna, 2 dezembro, 
no Parque dos Atletas

Cena de “Pina”
| DIVULGAÇÃO

Filmes
1. “Habemus Papam” (Itá-
lia/França, 2011), de Nanni 
Moretti 

2. “O Exercício do Poder” 
(França/Bélgica, 2011), de Pier-
re Schöller

3. “Pina” (foto) (Alemanha/
França/Reino Unido, 2010), de 
Wim Wenders 

4. “Cosmópolis” (França/Ca-
nadá/Portugal/Itália, 2012), de 
David Cronenberg

5. “Drive” (EUA, 2011), de Ni-
colas Wind Refn

1. Celebration 
Rock – Japan-
droids (Lab 
344, R$ 28)

2. Lonerism – 
Tame Impala 
(ainda não 
lançado 
no país)

1. “1Q84”, de Ha-
ruki Murakami 
(Alfaguara, 432 
págs., R$49,90)

3. “Ulysses”, de Ja-
mes Joyce (Pen-
guin Companhia, 
1.112 págs., R$ 47)

2. “A Melhor His-
tória Está Por Vir”, 
de Marías Dueñas 
(Planeta, 352 
págs., R$39,90)

4. “Serena”, de Ian 
McEwan (Compa-
nhia das Letras, 
384 págs. R$ 39)

5. “Bonsai”, de Ale-
jandro Zambra 
(Cosac Naify, 64 
págs., R$ 23).

3. Boys & 
Girls – Ala-
bama Sha-
kes (Lab 344, 
R$ 28)

4. Blunder-
buss – Jack 
White (Sony, 
R$ 28)

5. Old Ideas 
– Leonard 
Cohen (Sony, 
R$ 28)

White em show na França 
| DAVID WOLFF-PATRICK
/GETTY IMAGES

Autor japonês 
Haruki Murakami 
| DIVULGAÇÃO

Roger Waters
| BRUNA PRADO/
METRO RIO

Ryan Gosling em “Drive”
| DIVULGAÇÃO

O corpo de Dona Canô Vel-
loso foi enterrado na manhã 
de ontem, em Santo Amaro 
da Purificação, na Bahia.

Filhos de Gandhy executa-
ram o toque de alvorada du-
rante o velório da mãe de Cae-
tano Veloso e Maria Bethânia. 
Mais de cinco mil pessoas pas-
saram pelo local para a última 
despedida.

Dona Canô tinha 105 anos 
e faleceu na manhã do dia 25. 
Ela ficou internada em Salva-
dor até a última sexta (21). 

 METRO

Despedida. Dona Canô 
é enterrada na Bahia

Cortejo leva corpo de Dona Canô
para o velório | ERIK SALLES/FOLHAPRESS

Pré-Réveillon

Bloco Timoneiros 
da Viola agita 
o Teatro Rival

O grupo, que foi criado 
para celebrar a obra 
de Paulinho da Viola, 
anima a festa ao lado 
dos músicos Pedro 
Miranda, Tia Surica e 
Beatriz Faria, filha do 
sambista.

No Teatro Rival Pe-
trobras (rua Álvaro Al-
vim, 33, Cinelândia. 
Tel.: 2240-4469). Ho-
je, às 19h30. R$ 50. 16 
anos.  METRO RIO







Novo ‘Brichos’ 
chega ao cinema
Após lutarem com o terrível 
Ratão em “Brichos” (2006), os 
animais da vila se unem pa-
ra uma nova e divertida aven-
tura em “Brichos – A Floresta 
é Nossa”, animação em 2D di-
rigida por Paulo Munhoz, em 
cartaz nos cinemas.

Na nova história, o ja-
guar Tales, o quati Jairzinho 
e o tamanduá Bandeira são 
adolescentes que gostam de 
criar confusões. Mas eles de-
cidem fazer uma boa ação 
ao descobrirem que o futu-
ro da cidade onde moram 
está ameaçada por três in-
vestidores-terroristas: de 
novo o Ratão (André Abuja-
mra), o terrorista Al-corco-
va (Antônio Abujamra) e Mr. 
Birdestroy (Marcelo Tas).

Cheios de coragem e 
bem humorados, os três en-
caram desafios que passam 
pelas areias de Noforest, na 
gelada Iceforest e na exube-

rante Brainforest.
O filme mostra apenas 

animais da fauna brasileira, 
como uma justificativa para 
valorizar os personagens da-
qui e deixar um pouco de la-
do as criações estrangeiras.

Em 2013, o filme vai vi-
rar série. Segundo Paulo 
Munhoz estão sendo fina-
lizados 13 episódios de 11 
minutos, que serão exibidos 
na TV Brasil, ainda sem data 
de estreia.   METRO

A Floresta é Nossa. Sequência de animação lançada em 2006 
mostra animais na luta para defender o planeta dos terroristas

Quati Jairzinho em ação no filme “Brichos – A Floresta é Nossa” | DIVULGAÇÃO

Wonder e Gil fazem show memorável em Copa
Duas lendas vivas da música, o cantor americano Stevie Wonder e o brasileiro Gilberto Gil apresentaram-
se para aproximadamente 500 mil pessoas, na noite de Natal, na Praia de Copacabana. Com os filhos de 
11 e 7 anos, Wonder cumprimentou o público em português e declarou seu amor ao Brasil. O auge do 
show foi quando os astros cantaram juntos “I Just Called To Say I Love You”. |  MARCOS HERMES/ DIVULGAÇÃO

15RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012
www.readmetro.com CULTURA



16 CULTURA RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012
www.readmetro.com

1À beira-mar. 
Copacabana 

Palace

A festa começará às 20h, 
nos salões Nobre, Golden 
e Frontais. Com buffet ela-
borado pelo chef Frances-
co Carli, bebidas, banda, 
além de vista privilegia pa-
ra a praia e para a queima 
de fogos. Ingresso tanto pa-
ra hóspedes quanto para vi-
sitantes  a R$ 2,3 mil + 10%. 
No Ristorante Hotel Cipria-
ni e no restaurante Pérgu-
la haverá ceias especiais a 
partir de R$ 1,8 mil + 10%, 
por pessoa.
Av. Atlântica, 1.702. Tel.: 
2545-8790.  METRO RIO

2Morro da 
Urca. Pão 

de Açúcar
Além do belo visual, cario-
cas e turistas poderão co-
memorar ao som de sam-
ba, MPB e soul music. Serão 
quatro pistas de dança com  
os DJs Janot, Yuri Almeida, 
Matheus Puertas e Iuri Car-
valho. E a bateria da Esco-
la de Samba do Salgueiro 
também animará a noite. Já 
a gastronomia será assina-
da pelo  restaurante Zozô, 
com open bar. Ingressos do 
evento a partir de R$ 1.205. 
Compras através do site: 
www.ingressorapido.com.
br/Evento.aspx?ID=23046. 

 METRO RIO

3Puro luxo em Ipanema. Fasano
Coquetel de boas-vindas e champanhe às 19h, 

no lobby. Às 20h, jantar com vinhos no restaurante Fa-
sano Al Mare. A partir das 23h30, os convidados serão 
recebidos na piscina para assistir à queima de fogos, 
com open bar e champanhe. R$ 1,8 mil + 13%. Av. Viei-
ra Souto, 80, Ipanema. Tel.: 3202-4000.  METRO RIO

4Mar de São Conrado. Sheraton
São duas opções de festas: no Salão Carioca, 

com buffet gourmet, open bar, música ao vivo, DJ e 
queima de fogos com vista para o mar, por R$ 650 + 
10%. E no restaurante Casarão, em frente à praia, com 
buffet, bebidas e fogos de artifício, por R$ 350 + 10%. 
Ingressos: 2529-1154. Av. Niemeyer, 121.  METRO RIO

5Belo cenário. 
Hotel Pestana

O Deck Bar preparou uma 
programação com jantar, 
das 21h às 23h, e  festa na 
cobertura, das 23h às 3h, 
com DJ e escola de samba. 
R$ 1,8 mil + 10%.

Av. Atlântica, 2.964 Co-
pacabana. Reservas: 2548-
6332.  METRO RIO

6Aterro. Marina 
da Glória

Shows da dupla Jorge e Ma-
teus, DJs Sany Pitbull, Tar-
taruga e Kabul. Com buf-
fet e bebidas. Av. Infante 
Dom Henrique, s/no, Gló-
ria. Ingressos 4o lote: R$ 
590 (mulher) e R$ 640 (ho-
mem).  www.ingressocer-
to.com.  METRO RIO

A Cidade Maravilhosa tem fama por oferecer um dos mais belos espetáculos de Réveillon do mundo, com fogos colorindo o céu. 
Listamos alguns locais com cenário de tirar o fôlego e que terão festas repletas de mordomia para você celebrar a chegada de 2013 com o pé direito

GISLANDIA GOVERNO

Virada do ano 
com muito estilo

1 2

3 4

5

6

FOTOS DIVULGAÇÃO





18 CULTURA RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012
www.readmetro.com

Metro Pergunta

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metro

A Unidade de Ordem 
Pública do Porto foi 
inaugurada.  Vai acelerar 
a revitalização do bairro? 

@herbertelvis
Sim. A medida poderá, principalmen-
te, retirar a grande quantidade de mo-
radores de rua da região. 

@danilo_guerrero89
Sim. E livre do abandono, essa parte 
tão antiga da cidade se tornará um be-
lo cartão-postal para os turistas.

@matosojunior76
Sim. E tomara que a população respei-
te as leis de ordem. Chega de bagunça 
nessa região tão bonita do Rio.

Insegurança nas praias
Enquanto a Guarda Municipal es-
tá preocupada em limitar a diversão 
dos frequentadores das praias, como 
proibir o altinho e o frescobol à beira 
d’água, os pivetes têm passagem livre 
para fazer arrastões na areia, causando 
pânico e insegurança. Imagino ‘a festa’ 
que eles farão quando a cidade estiver 
repleta de turistas durante eventos co-
mo a Copa do Mundo e a Olimpíada.
JOÃO FERNANDES – RIO DE JANEIRO, RJ

Usuários de crack
É lamentável ver a grande quantidade 
de viciados em crack que migrou pa-
ra a Ilha do Governador. Em bairros co-
mo a Portuguesa e o Jardim Guanaba-
ra, eles ficam perambulando pelas ruas 
e fumam em plena luz do dia. 
JOSÉ CUNHA – RIO DE JANEIRO, RJ

Assaltos no Aterro
Passear no Aterro do Flamengo deveria 
ser um programa de lazer tranquilo. Po-
rém, são constantes os assaltos no local. 
Fui vítima nesta semana e, minha mãe, 
mês passado. O mais absurdo é que nu-
ma área tão extensa falta policiamento. 
MIRA SOARES – RIO DE JANEIRO, RJ 

 Para falar com a redação: 
leitor.rj@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Leitor fala

Áries (21/3 a 20/4) Trabalho em equipe e boas soluções vin-
das de pessoas poderosas. A generosidade e bons sentimentos es-
tarão ajudando você a se relacionar melhor com os outros.

Touro (21/4 a 20/5) Grandes expectativas e mais paixão, a 
vida passa por uma fase de otimismo que costuma deixar tudo 

muito mais leve e agradável. Período cheio de romantismo.

Gêmeos (21/5 a 20/6) As pessoas estão muito mais esfuzian-
tes do que o normal, entre no clima e deixe a onda de sentimen-
talismos tomar conta do seu coração, não lute contra.

 Câncer (21/6 a 22/7) Possível isolamento de certas pessoas 
próximas a você, seus interesses pessoais e necessidades imedia-
tas podem levar você a se afastar momentaneamente.

Leão (23/7 a 22/8) Dia de soluções mais arrojadas e muita pai-
xão, momento favorável para recuperações de situações difíceis e 
possíveis curas. Ótimo para o relacionamento.

Virgem (23/8 a 22/9) Jogue os seus apegos e inseguranças 
fora, o dia está lhe dando boas chances de confiar mais nas pes-
soas e ampliar a sua fé. Apenas acredite em coisas boas.

Libra (23/9 a 22/10) Generosidade e espírito humanitário, as 
questões que envolvem a sua espiritualidade e o ser humano 
tendem a ser o foco das suas conversas no dia de hoje.

Escorpião (23/10 a 21/11) Semeie novas esperanças e opor-
tunidades, tempo de edificar coisas que terão uma duração mais 
longa e que representarão mais segurança para a sua vida.

Sagitário (22/11 a 21/12) Muito mais amor e paixão em sua 
vida, reconciliações amorosas ou o surgimento de novos amores 
que poderão tomar de assalto o seu coração, altas emoções.

Capricórnio (22/12 a 20/1) Tente dizer o que você sente, não 
aprisione os seus sentimentos pois um dia eles poderão se rebelar 
contra você. Tente deixar eles escaparem aos poucos.

Aquário (21/1 a 19/2) Tente  aceitar melhor as coisas que o 
mundo está colocando em sua vida, utilize a sua versatilidade 

para superar as dificuldades e sorrir para os outros.

Peixes (20/2 a 20/3) Período de grande conexão com a pessoa 
amada, romantismo e muitas expectativas na vida amorosa. Apro-
veite para namorar e fortalecer o seu relacionamento.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Apps para 
cumprir 
promessas
Além de facilitar a vida, a tec-
nologia pode dar uma mão-
zinha na hora de cumprir as 
inúmeras promessas de fim 
de ano. Disponíveis tanto pa-
ra Android quanto para iOS, 
existem aplicativos que pro-
metem ajudar o usuário a co-
mer melhor, entrar em for-
ma, economizar dinheiro e 
por aí vai.

O 5K Runner, por exem-
plo, é um programa que aju-
da o interessado a ganhar re-
sistência. “Você vai criando 
uma rotina devagar e, depois 
de oito semanas, está corren-
do 5 quilômetros, o que é bas-
tante se você não está fazen-
do nada”, disse David-Michel 
Davies, diretor-executivo do 

The Webby Awards, evento 
anual que honra as empresas 
de internet. Nessa linha, há 
também o Nike+ Running e o 
RunKeeper, para citar alguns.

Quando o assunto é die-
ta, há inúmeras opções, espe-
cialmente para quem é com-
petitivo e encara a perda de 
peso como um desafio. É bai-
xar e seguir.  METRO

Sem desculpa. Programas usam diversas 
estratégias para usuário entrar na linha

Angry STF para mensaleiros
Inspirada no jogo Angry Birds, uma empresa brasileira criou uma 
paródia do game com o julgamento do mensalão. Na brincadeira, 
disponível para Android, os pássaros são os ministros do Supremo, 
e os porcos, os acusados do esquema. |  REPRODUÇÃO

87%
dos americanos fazem resoluções 
de fim de ano. Mais da metade 
dessas promessas têm a ver com 
mudança de hábitos



Pelo menos por enquanto, 
o Flamengo desistiu oficial-
mente de tentar repatriar 
o atacante Robinho, do Mi-
lan, da Itália. A nova cúpu-
la de dirigentes eleitos do 
clube da Gávea decidiu  sair 
da negociação ao descobrir 
que o jogador recebe R$ 900 
mil de salários, além do cus-
to de cerca de R$ 10 milhões 
pedidos pelos italianos. 

No último dia 24, Wal-
lin Vasconcelos, vice de fu-
tebol, Luiz Eduardo Bap-
tista, vice de marketing, e 
Flávio Godinho, vice de re-
laçòes externas do Flamen-
go, estiveram reunidos por 
um bom tempo com Adria-
no Galliani, vice-presidente 
do Milan, e a conversa não 
evoluiu, Como a nova di-

retoria do Flamengo toma 
posse hoje, mas só começa-
rá a atuar de maneira efeti-
va no dia 2 de janeiro, Gal-
liani não descartou o clube 
da Gávea por causa dessa 
transição política. No entan-
to, com isso, o caminho fica 
livre para o Santos.

“Até o dia 2 de janeiro, o 
Flamengo vai ter uma no-
va diretoria. Até lá nada re-
solvido. Antes disso, pode 

ser que apareça alguma coi-
sa com algum clube de São 
Paulo. Não estou dizendo 
que será o Santos, mas exis-
te essa chance”, afirmou o 
dirigente italiano, que colo-
cou o Atlético Mineiro como 
mais um na briga pelo joga-
dor. Em Minas, os represen-
tantes do Galo não confir-
maram a informação.

Sem Robinho, o Flamen-
go agendará conversas pa-
ra tratar das renovações de 
contratos do lateral-direito 
Léo Moura e do volante Re-
nato Abreu, cujos vínculos 
se encerram no dia 31 de de-
zembro. Em relação ao caso 
do também lateral-direito 
Wellington Silva, o Flumi-
nense deverá mesmo ser o 
destino.  METRO RIO

Assustou. Diretoria mantinha conversas com vice-presidente do 
Milan, que pediu cerca de R$ 10 milhões para liberar o jogador

Robinho tem futuro indefinido | GIUSEPPE CELESTE / IMAGO SPORTFOTODIENST / FOTOARENA

Flamengo abre mão 
de repatriar Robinho 
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900 mil
É o salário que o atacante 
Robinho recebe mensalmente 
no futebol italiano. Valor fora 
da realidade do Flamengo

3
ESPORTE

Tênis

O suíço
Roger Federer recusou o 
convite da organizaçào 
do torneio de exibição 

de Abu Dhabi, realizado 
nos Emirados Árabes, 
para jogar no lugar do 
espanhol Rafael Nadal, 

que desistiu em cima da 
hora. O espanhol Nicolas 

Almagro foi chamado.  
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Mesmo com a resistência 
de Conca em não retornar 
ao Guangzhou Evergrande, 
da China, a cúpula de fute-
bol do Fluminense conver-
sou e conseguiu fazer com 
que o apoiador aceitasse a 
ideia de retornar ao clube 
chinês para cumprir o seu 
contrato, que termina no 
final de 2015. O objetivo é 
que depois de seis meses ele 
já possa assinar um pré-con-
trato para, enfim, voltar ao 
Brasil.

Com o aval do presiden-

te da empresa patrocinado-
ra do Fluminense, Conca re-
cebeu garantias de que ele 
atuará novamente pelo Flu-
minense em 2013. Para isso, 
até os salários já estariam 
acertados: algo em torno 
dos R$ 300 mil.

Conca, inclusive, já está  
remontando um novo apar-
tamento no Rio de Janeiro. 
No entanto, a sua esposa 
permanecerá de vez na cida-
de e vai esperar o término 
do seu vínculo no exterior, 
pois não aceita mais viver 

na China. É possível ainda 
que o Tricolor das Laranjei-
ras acerte uma boa compen-
sação financeira ao Guan-
gzhou Evergrande.

De acordo com o advoga-
do Marcos Motta, que repre-
senta e defende os interes-
ses do jogador, não houve 
proposta para Conca nesse 
primeiro momento.  

“Não chegou nada para o 
atleta neste momento, e ele 
se reapresenta normalmen-
te ao Guangzhou”, afirmou 
o advogado.   METRO RIO

Negócio. Dirigentes tricolores conseguem convencer o argentino 
a cumprir o contrato com os chineses antes de trazê-lo de volta

Conca terá que esperar um pouco mais para voltar | WAGNER MEIER / FOTOARENA

Flu promete pré-contrato para 
Conca voltar em seis meses

Seedorf negou que esteja de saída e fica no Brasil | CELSO PUPO/FOTOARENA

Barcelona

David Villa entra 
na mira do 
futebol inglês

Arsenal e Chelsea que-
rem contar com Villa, do 
Barcelona, da Espanha, 
em 2013.   

 METRO RIO

Corinthians

Clube ofi cializa 
proposta por 
Alexandre Pato

O Corinthians deu o pri-
meiro passo para acertar 
com Alexandre Pato. O 
valor pedido pelo Milan 
é de R$ 41,2 milhões.  

 METRO RIO

Dia ‘D’ para Armstrong
Acaba hoje o prazo para o 
antigo rei do Tour de Fran-
ce, o ciclista americano Lan-
ce Armstrong, apelar para a 
Corte Abitral do Esporte (CAS) 
contra a sanção que foi im-

posta pela União Ciclista In-
ternacional (UCI). Acusado de 
participar do esquema de do-
ping mais sofisticado da his-
tória, o atleta perdeu há dois 
meses os sete títulos do Tour 

de France e ele acabou punido 
do esporte pela entidade. De 
acordo com  a Agência Anti-
dpoing Americana ( USADA), 
o ciclista foi o cabeça de um 
esquema.  METRO RIO

Seedorf nega retorno ao Milan 
e revela o desejo de ser técnico
A torcida do Botafogo ficou 
preocupada com as várias 
informações de uma possí-
vel volta de Seedorf ao Mi-
lan, da Itália. No entanto, o 
atual camisa 10 do Alvine-
gro tratou de encerrar todas 
as especulações sobre o seu 
futuro. E ele fica em Gene-
ral Severiano em 2013.

De acordo com o jogador, 
em entrevista ao jornal Gaz-
zeta dello Sport, não exis-
te a menor possibilidade de 
sair do Brasil agora.

“Ao Milan eu não volto”, 
afirmou o jogador.

Com boas atuações aos 
36 anos, Seedorf não é mui-
to de falar sobre o fim da 
carreira, mas dessa vez ele 
abriu o jogo e deixou claro 
que pretende iniciar a car-
reira como técnico tão logo 
pendure as chuteiras.

“Eu sempre pensei que 
vou ser treinador e gosta-
ria de começar mesmo a 
partir de uma grande equi-
pe. Haverá um estilo See-
dorf e será uma mistura, 
já que tive a sorte de tra-
balhar com todos os prin-
cipais, à exceção de Mouri-

nho”, disse, em referência 
ao comandante do Real 
Madrid, da Espanha.

O holandês contou que 
apenas um detalhe da roti-
na brasileira o desagrada: o 
horário dos treinamentos.

“Não gosto de acordar 

cedo. Na Europa, o perío-
do da tarde é considerado 
o momento ideal para trei-
nar. No Brasil, acordo entre 
6h30m e 7h porque às 11h 
já está muito quente para 
as atividades”, afirmou See-
dorf.   METRO

Depois de perder jogadores 
titulares importantes, casos 
do goleiro Fernando Prass 
e do apoiador Juninho Per-
nambucano, a possibilidade 
de também perder o zaguei-
ro Dedé deixou os dirigentes 
do Vasco preocupados.

No entanto, mesmo com 
o forte assédio do Corin-
thians, que ainda preten-
de contratá-lo para formar 
um time ainda mais forte na 
próxima temporada, o dire-
tor executivo René Simões 
tratou de colocar um ponto 
final nas especulações.

“Ele fica no Vasco. Por en-
quanto não existe absoluta-
mente nada, a não ser uma 
proposta que veio de fora 
do país, mas que eu acredi-

to que não resolveria nossos 
problemas. O Dedé, neste 
momento, representa a vira-
da do Vasco. Essa vitalidade, 
energia e amor que ele tem 
pelo clube são imprescindí-
veis”, afirmou o dirigente, 
em entrevista à Rádio Brasil. 

A proposta do exterior a 
que René Simões se refere 
é do Porto, de Portugal, que 
chegou a fazer consultas so-
bre a situação do jogador, 
mas o valor inicial oferecido 
não agradou. 

Em relação aos reforços, a 
diretoria espera poder anun-
ciar muito em breve o late-
ral-direito Nei, que estava 
no Internacional. O jogador 
chegaria a São Januário sem 
custo algum.  METRO RIO

Vasco. Diretor garante 
Dedé em São Januário
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